Protokoll från styrelsemöte nr 6
20120904
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Susanne Lindstedt, Peter Scherdin, Hans Larsson, Gunnar
Bergsten, Peter Rimbe, Peter von Schoultz, Gunnar Sundqvist, Åsa Westberg.
Frånvarande: Roland Janson, Elisabet Wass.
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Mötet öppnades med att ordförande hälsade alla välkomna.
Föregående mötes protokoll, nr 4 och 5, godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomi – ingen rapport eftersom kassören saknades på mötet.
Uthyrning – översyn kontrakt och hyror.
Kommande uthyrning redovisades. Översynen ser ut att dröja lite…
Månadsvärdar.
Sept. – Åsa
Okt. – Hans
Nov. – Gugge
Dec. – Peter R
Genomförda aktiviteter – midsommar.
Årets midsommarfest avlöpte väl, med vackert väder och hela gräsmattan full av firande
Orkestabor och tillresta besökare.
Vi fick god hjälp med servering och andra uppgifter av en rad frivilliga, vilket känns riktigt bra!
Lollo har, som vanligt, fört statistik över alla sorters antal, kilon, liter, timmar, priser et. c.
Det kommer vi ha stor hjälp av nästa midsommar.
Det ekonomiska utfallet redovisas förhoppningsvis vid nästa styrelsemöte.
Kommande aktiviteter.
Barnteater – 7/10 kl 14.00 Gunnar S bokar.
Pub – 27/10 kl 20.00 Peter R brukar vara bra på att leta upp ett bra band…
Adventsfirande 8‐9/12 Konst och hantverk. Åsa och Lollo ansvarar.
Föredrag ‐ Långhundraleden. Susanne kontaktar Jan Wirstad för att boka lämplig
vardagskväll.
Danskväll med förtäring, liksom vuxenteater, får vänta till våren.
Reparationer – genomförda.
Värmepumpen är rengjord och en vattenpost är monterad vid källarknuten. Peter lovar att
fixa en upphängningskrok för vattenslangen inne i källaren.
Reparationer – kommande.
Larmet kompletteras med en rörelsedetektor i källaren ‐ Hans.
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Färdigmålat fönsterfoder sätts upp runt östra gavelfönstret – Palle och Gugge.
Sidan av yttertrappan är nu putsad. Marken framför entre’n planas ut och jämnas till.
Handledare monteras. ”Förlängningsslang” införskaffas för att leda bort regnvatten vid
sydvästra knuten. Gugge och Peter.
Den stora björken vid sandlådan har befunnits i så dålig kondition att den måste tas bort.
Gugge anmäler sig som frivillig till detta delikata uppdrag, och föreslår 29/9 som lämplig dag.
Åsa kontaktar de som bokat gården samma dag och kollar om vi kan samsas.
Yttertak. Bidragsansökan ligger hos kommunen. Lollo undersöker hur långt processen
kommit. Vi diskuterar hur vi avgör vilken omfattning reparationen skall ha, för‐ och nackdelar
hos olika beklädnadsmaterial samt begäran om offerter. Inga formella beslut tas.
Rapporter.
Ett godkännande till Samhällsbygnadsförvaltningen att låta undersöka ev. förekomst av
fornlämningar på föreningens tomt, med anledning av den planerade gångvägen mellan ICA
och fotbollsplanen, undertecknades.
Susanne utformar ett förslag till yttrande angående SL:s planerade tvärförbindelse till
Arlanda.
Invigning av det nya kulturhuset/biblioteket i Vallentuna.
Frågan bordläggs till nästa möte.
Nästa möte hålls 14 september, tid meddelas senare.
Post –
Övrigt.
Frågan om inköp av nya bord, och ev. ett väggskåp till köket, dras ett varv till.
Förslag på att anlägga en boulebana får genast gehör, kanske skulle det också kunna bli en
skjutbana. Området norr om huset skulle fungera bra till detta.
Mötet avslutas.

……………………………………………
Åsa Westberg
sekreterare

……………………………………………………..
Marie‐Louise Jansson
justeras

